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I den förromerska järnålderns skälvande slut
skede uppstår i Nordeuropa ett guldsmide, 
vars motstycke tidigare ej skådats i området. 
På en till synes mycket kort tid upptar inhems
ka guldsmeder tekniker som de tidigare inte, 
eller bara i begränsad skala, arbetat med och 
skapar föremålsformer utan förebilder i den 
äldre materiella kulturen. Fenomenet har dis
kuterats av ett flertal forskare och diffusionis-
tiskt präglade förklaringsmodeller har fram
lagts, vilka förfäktat såväl ett romerskt-etrus-
kiskt som ett barbariskt ursprung för de im
pulser som givit detta sköna resultat (t. ex. 
Vedel 1878, s. 103 f.; 1886, s. 90; Muller 
1874, s. 367; 1888-95, s. 14; 1897, s. 479; 
1911, s. 22; Montelius 1897, s. 20; Boe 1927, 
s. 78; von Muller 1958, s. 102ff; Albrectsen 
1960, s. 25 f ) . Vissa har till och med sträckt 
sig så långt, att de uppfattat föremålen som 
importgods då de präglas av "en saa udviklct 
eig mesterlig Guldsmedkunst, at de ikke kunne 
vaere gjorte af nogen barbarisk Haand" (Ve
del 1886, s. 90). 

Utförligast har emellertid problemkom
plexet analyserats av Erik Nylén som sökt in
sätta det i ett globalt, kulturhistoriskt skeende 
med rötter i det sydosteuropeiska området 
(Nylén 1962; 1970; 1976). Nylén hävdar, att 
guldsmidets uppkomst i Skandinavien skall 
sättas i samband med politiska och ekonomis
ka omvälvningar på den europeiska kontinen

ten vilka lett fram till folkvandringar. Genom 
dessa oroligheter har den sydosteuropeiska, 
synkretistiskt präglade guldsmideskonsten, 
med sina klassiska, hellenistiska, skytiska och 
sarmatiska drag, nått Skandinavien och där 
nått kvalitativa höjder som ibland överstiger 
det kontinentala ursprunget (Nylén 1976, s. 
382 f ) . Huruvida händelseförloppet innebär, 
att främmande guldsmeder uppbar konsten i 
ett initialskede eller inte tar Nylén inte ställ
ning till, men den utpräglade kvalitet som kän
netecknar även de äldsta arbetena talar i den
na riktning. Vinddrivna hantverkare, kanske 
av thrakiskt-dakiskt ursprung, på flykt undan 
oroligheter på kontinenten kan därför vara de 
första som utövade det guldsmide som med 
tiden skulle komma att bli kännetecknande för 
de inhemska mästarna. 

Bland de nya föremålsformer som uppstod 
under denna det äldsta nordiska guldsmidets 
glansperiod intar de bikoniska bleckpärlorna 
och berlockerna något av en särställning. Dels 
är de allmänt förekommande (fig. 1; Anders
son 19876, fig. 1), dels excellerade ofta guld
smederna på dem i nyvunnen yrkesskicklighet 
och utförde minutiösa filigran- och granula-
tionsarbeten. Av de två föremålsformerna har 
berlockerna tidigare utförligt analyserats av 
Adriaan von Muller (1958), medan guld-
bleckspärlorna endast summariskt behandlats 
(Nylén 1962; 1970; Andersson 19876; 1989a; 
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Fig. 1. Berlockernas utbredning i Skandinavien. -
The dispersion of lhe pendants through Seandi
navia. 

19896). von Mullers intresse för berlockerna 
fokuserades främst på materialets typologiska, 
korologiska och kronologiska egenskaper och 
de tendenser till regionalitet som kan spåras 
berördes endast flyktigt. 

Berlockemas utbredning 

von Mullers framställning kompletterades 
med en förteckning över de av honom kända 
berlockfynden (von Muller 1958, s. 106ff) av 
vilken det framgår, att smycketypen bäst kan 
beskrivas som en allmängermansk form med 
fynd såväl i det nuvarande Tjeckoslovakien 
(Kolnik 1984, Fig. 158), Polen (Grabarczyk 
1983 Taf. IV), Tyskland som i Skandinavien 
(fig. 1 samt kataleig nedan). Deras kärnområde 
är emellertid södra Skandinavien med en ut
talad tyngdpunkt i det östliga Danmark. Fynd-
tätast är Bornholm följt av Fyn och kanske en 
smula förvånande Oland. Värt att uppmärk-

Fig. 2. Utbredningen av filigran- och granulations-
ornerade smycken frän romersk järnålder utom 
berlockerna. - The dispersion of Roman Iron Age 
jewellery adorned with filigree and granulation 
apart from the pendants. 

samma är även Oslofjords-området, där majo
riteten av de norska fynden framkommit 
Spridningen är i och för sig förväntad: berloc
kerna uppträder i de områden som generellt 
kännetecknas av stor guldrikedom, såväl kvan
titativt (Andersson 19896, fig. 1, 2, 5) som 
kvalitativt (fig. 2). Mer förvånande är då de 
avvikelser som finns. Gotland bar till exempel 
endast ett berlockfynd (von Muller 1958, Nr 
112) trots att ön utgör ett av de guldrikaste 
områdena i Norden (fig. 7) under romersk 
järnålder (Andersson 19896, fig. 2) och trots 
att andra filigran- och granulationsornerade 
smycken är allmänna (fig. 2; Andersson 
19876, s. 138ff.; 1989 a). Inte fullt lika uttalat 
men ändock påtagligt är förhållandet i Roga
land, ett av Norges guldrikaste områden. Här 
kan emellertid bristen på fynd delvis vara kro-
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nologiskt betingad då området främst är rikt 
på fynd från yngre romersk järnålder. Orsa
ken till att Gotland endast har ett fynd kan 
emellertid inte ges en kronologisk förklaring 
utan den måste vara reell: berlocker tillhörde 
inte den materiella kulturen på ön och den 
berlock som påträffats där har också drag som 
kan tyda på ett utomgotländskt ursprung (se 
nedan). Föremålsformen har alltså av allt att 
döma inte attraherat den inhemska konsu
menten och därför inte upptagits av öns 
guldsmeder. Denna formkonservatism ger sig 
även tillkänna vad gäller andra smycketyper. 
Fiugerringar av ormhuvudtyp (Beckmann 
1969, Form 39 a—c, 40) och fingerringar med 
sköld (a.a., Form 18) eller infattningar (a.a.. 
Form 176; Andersson 1985, s. 107 ff, fig. 28; 
1987a, s. 147ff.) samtliga yngre romartida 
former, uppträder således inte, frånsett två 
undantag, på ön trots att dessa guldkrävande 
föremålsformer borde ha tilltalat de guldrika 
gotlänningarna och trots att ormhuvudringar 
för hals eller armar är vanliga (jfr Hagberg 
1967, s. 9ff., fig. 9). 

Typer och kronologi 

Berlockerna indelades av von Muller i fem 
huvudtyper (I, II, I l a , III och IV) med ut
gångspunkt i den yttre formen. Typ I har 
således uttalat rundad form och avslutas med 
en enkel kula, typ II är omvänt päronförmig 
och har mjuk profil, typ I l a utgörs av de 
dubbdkoniska och typ III av de omvänt 
päronformiga med markerad profil. Typ IV 
slutligen innefattar bronsberlocker som burits 
som bältesdekor och alltså bara har utseendet 
gemensamt med de övriga berh)ckerna (von 
Muller 1958, s. 93 ff). Typologiska mellan
former finns, vilket är att förvänta i ett så 
enkelt typschema för en så vanlig och så vitt 
geografiskt spridd föremålsform. 

von Muller ansåg, att hans typologiska upp
delning även motsvarade en kronologisk serie, 
där typ I, den mest primitiva formen, till
skrevs Eggers Stufe B 1, typ II huvudsakligen 
Stufe B 1 men även en tidig del av B 2 och typ 
III i stort sett Stufe B2 (von Muller 1958, s. 
94 ff). Kronologiska överlappningar och i vis
sa fall allt ftir sena dateringar av typole)giskt 
tidiga typer tillskrev von Muller berlockernas 

höga egenvärde, vilket skulle ha medfört, att 
de gått i arv och kommit ned i gravarna först 
två eller flera generationer efter tillverkning
en. Följer man Eggers absoluta kronologi (Eg
gers 1955, s. 208 ff.) placerar sig berlockerna i 
tidsintervallet ca 0—150 e. Kr. Hans kronologi, 
absoluta dateringar samt periodgränser har 
emellertid diskuterats och ifrågasatts (Lund 
Hansen 1987; 1988 och där anf. litt.). Följer 
man istället de dateringar som senare års ana
lyser resulterat i tillhör de skandinaviska ber
locker som påträffats samman med romersk 
import Stufe B2 och B 2 / C la (Lund Hansen, 
1987), en datering som i stort sett överens
stämmer med dem som framkommit i gravar 
samman med fibulor. Framför allt är fibulor 
tillhörande Almgrens (1897) grupp II och IV 
vanliga, men fibulor ur den femte gruppen 
förekommer även. Däremot finns inga ber
lockkombinationer med fibulor med hög nål
hållare (A VII), en fibulatyp som markerar 
övergången till den rena yngre romerska järn
åldern. Almgrens grupp IV och V är känne
tecknande för Stufe B2, medan grupp Il-fi-
bulor förekommer under såväl Stufe B 1 som 
B 2 (Lund Hansen 1987 s. 39). Den absoluta 
dateringen av berlockerna skulle, om man 
följer Lund Hansen, ligga fram till ca 200 
e. Kr., möjligen något senare. 

Verkstadsgruppering av berlockerna 
Avsikten med denna uppsats är emellertid inte 
att diskutera kronologi eller typologi utifrån 
yttre form utan att belysa regionalitet i det 
skandinaviska berlockmaterialet. Med detta 
avses inte hur de enskilda typerna fördelar sig 
över området, utan syftet är att genom en 
detaljerad analys av dekorationselement och 
tekniska detaljer påvisa lik- och olikheter inom 
avgränsade geografiska områden och att söka 
utröna huruvida dessa är resultat av lokalt 
verksamma verkstäder eller ej. De metodiska 
förutsättningarna för analysmetoden har j ag 
diskuterat på annan plats (Andersson 19876, 
s. 131 f; 19896), och jag inskränker mig till att 
hänvisa dit. Sägas skall dock, att metoden 
präglas av en viss grad av impressionism, vilket 
medför att fullständigt säkra verkstadsattri
bueringar inte kan göras. Däremot kan en 
utvärdering av denna art kasta ljus över lokala 
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Fig. 3. Öländska berlocker. Ovan från vänster: Lerkaka, Runsten sn (SHM 3139), Störlinge, Sörby, 
Gärdslösa sn (SHM 27703: 39), Bägby, Gärdslösa sn (SHM 5747). Nedan från vänster: Hörninge, Köping sn 
(SHM 3060), Färjestaden, Torslunda sn (SHM 17884), Hörninge, Köping sn (SHM 3060). Foto förf. -
Pendants from Öland. Top, left to right: Lerkaka, Runsten parish (SHM 3139), Störlinge, Sörby, Gärdslösa 
parish (SHM 27703:39), Bägby, Gärdslösa parish (SHM 5747). Bottom, left lo right: Hörninge, Köping 
parish (SHM 3060), Färjestaden, Torslunda parish (SHM 17884), Hörninge, Köping parish (SHM 3060). 
Phoiographed by the author. 

verkstadstraditioner med kortare eller längre 
livslängd och belysa frågor kring intern ut
veckling och extern påverkan. 

Då det samlade materialet är så omfattande, 
att en totalanalys inte tillåts inom ramen för 
denna artikel har j ag valt ut berlocker från 
fem skilda områden: Gotland, Öland, Born
holm, Fyn och Oslofjords-området (motsva
rande Vestfold och Ostfolds fylker) vilka skall 
utgöra analysunderlag. Valet av områden har 
gjorts för att kontrastera insulära material 
mot fastlandsmaterial samt för att fastställa 
eventuella skillnader i formens centrala ut
bredningsområde gentemot mer perifera (fig. 
1). Förutsättningen ftir ett lyckat resultat, ne
gativt eller positivt, är även, att ett förhållan
devis stort material finns tillgängligt. Detta är 
fallet i fyra av de utvalda områdena. Gotland 

har medtagits, eftersom ön har ett stort antal 
filigran- och granulationsornerade pärlor (fig. 
2) vilka kan användas som jämförelsematerial. 

Oland 

Sammantaget har 10 berlocker framkommit 
på Öland (fig. 1; Andersson 1989 a). Som jag i 
annat sammanhang kunnat påvisa (Andersson 
19876, s. 135 ff; 19896) kännetecknas öländ
ska filigran- ocb granulationsornerade smyc
ken av, att dekoren helt eller till mycket stor 
del byggs upp av slät filigrantråd. I övriga 
Skandinavien är detta ovanligt även om det 
förekommer (Andersson 19876, s. 137 och 
där anf. litt.), och man kan därför med fog 
tala om en specifik öländsk guldsmidestradi-
tion som kan beläggas under såväl romersk 
järnålder som fidkvandringstid. 
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Uppvisar då öns tio berlocker någon form 
av homogenitet och ansluter de sig på något 
sätt till den verkstadstradition som tidigare 
urskilts? Låt oss belysa materialet genom att 
analysera fyra av varandra helt oberoende de
kordetaljer: öglans utformning, över- respek
tive underdelens dekor samt avslutningen på 
underdelen ovanför den obligatoriska "druv
klasen". 

Flera skilda typer av öglor är kända på skan
dinaviska berlocker, men på Öland är den helt 
förhärskande där öglan består av ett slätt 
guldband varpå två spiralringstrådar med en 
mellanliggande tråd lagts (fig. 3-5). Med ett 
undantag (nr 33 i katalogen) är den mellanlig
gande tråden slät. I övriga Skandinavien före
kommer denna ögletyp på 11 berlocker, dvs. 
den är relativt vanlig och även spridd över 
bela området och kan inte uppfattas som kän
netecknande för ett begränsat område. Där-
emeit är det anmärkningsvärt, att inga andra 
ögletyper än just denna förekommer på 
Öland. 

Inte heller dekoren på överdelen, som i 
samtliga fall är yttäckande och utförd av flätad 
filigrantråd kan uppfattas som unikt för ett 
specifikt område. Snarast kan det sägas vara 
regel, att dekoren är utförd på detta sätt, och 
det tillhör snarast undantagen att den har ett 
annat utförande (nr 11, 14, 18-21 och von 
Muller 1958, Nr 8-10, 13a-6, 14-17, 25, 
31-35c , 52, 55-57 , 60, 68, 7 0 - 7 1 , 75, 77, 
102, 110, 117, 122, 133). 

Unikt öländsk är emellertid underdelens 
dekor. Tidigare har jag diskuterat berlockerna 
från Höminge och Lerkaka (fig. 4; Andersson 
19876, s. 135 ff.) och visat, att des.sa har sina 
närmaste paralleller i det samtida öländska 
guldpärhnaterialet. Kännetecknande ftir dem 
är, att dekoren består av vinkelformiga figurer 
utförda i slät filigrantråd (Andersson 19876, 
fig. 2, 3). Av de tio öländska berlockerna har 
nio elekor av slät tråd. På den tionde (nr 31) är 
den släta tråden utbytt meit flätad tråd (fig. 3, 
5). Likheterna mellan de nio berlockerna in
skränker sig emellertid inte bara till gemen
sam trådtyp. Dekoren är i sig uppbyggd på ett 
mycket homogent sätt. Berlockerna från Hör-
ninge och Lerkaka har som tidigare sagts ett 
triangulärt utformat mönster (fig. 3) till vilket 

Fig. 4. Öländsk berlock med dekor pä underdelen i 
form av trianglar av slät träd. S. Bårby 1:4, Mörby
långa sn (SHM dnr 1785/67). Foto förf. - Pendant 
from Öland wilh decoration on the lower part in the 
form of triangles of smooth wire. S. Bärby 1:4, 
Mörbylånga parish (SHM Dnr, 1785/67). Photo-
graphed by the author. 

även berlocken från Södra Bårby (nr 33, fig. 
4) ansluter sig, om ock som en variant av 
motivet. Övriga öländska berlocker har istället 
i de inramade zonerna på underdelen ned
hängande halvcirklar kombinerade med gra-
iiulationskorn (fig. 5). Dekortypen är mycket 
vanlig i Skandinavien, men den är då inte 
utförd i slät tråd utan filigrantråden är flätad 
eller pärlad (fig. 6; von Muller 1958, Taf. 
3:45, 47 -48 , 4:516-c, 53 a-*, 54, 57, 596, 
616-63 , 66-67 , 5 :73-74, 78-79, 98, 100, 
107, 7: 113, 115). Så vitt jag känner till finns 
endast två undantag utanför det öländska ma
terialet (von Muller 1958, Nr 97, 98), båda 
från Norge (se nedan), men där har den släta 
tråden keunbinerats med granulationskorn ftir 
att skapa effekten av en extra, pärlad tråd. De 
utgör därför inga fullvärdiga motsvarigheter 
till de öländska berlockerna. 

Även avslutningarna uppvisar en hög grad 
av samstämmighet (fig. 3-5). På sex av berloc
kerna (nr 306 och 31 ; von Muller 1958, Nr 
108, 109, 111 a—h) är de i det närmaste iden
tiska och övriga har endast marginella avvi
kelser. Men liksom med öglorna måste förbe
hållet göras, att avslutningstypen även före
kommer utanför (in. Man måste dock säga, att 
det är förvånande, att ett så stort material som 
det öländska är så pass stereotypt. 
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Fig. 5. Öländska berlocker med dekor i form av nedhängande bågar på underdelen. Från vänster: 
Färjestaden, Torslunda sn (SHM 17884), Hörninge, Köping sn (SHM 3060), Bägby, Gärdslösa sn (SHM 
5747), Störlinge, Sörby, Gärdslösa sn (SHM 27703: 39). Foto förf. - Pendants from Öland with decoration 
in the form of suspended loops on the lower part. Left to right: Färjestaden, Torslunda parish (SHM 
17884), Hörninge, Köping parish (SHM 3060), Bägby, Gärdslösa parish (SHM 5747), Störlinge, Sörby, 
Gärdslösa parish (SHM 27703:39). Pholographed by lhe author. 

Gotland 

Endast en berlock har påträffats på Gotland 
(fig. 1) men detta till trots fanns under äldre 
romersk järnålder ett mycket högtstående 
guldsmide på ön. De 23 bikoniska guldblecks-
pärlorna är kanske de främsta företrädarna 
för delta inhemska smide (Andersson 19876, 
s. 138, fig. 5-7; 1989, s. 76, fig. 1-6). Till 
skillnad från de samtida öländska guldsmeder
na arbetade de gotländska mästarna företrä
desvis med pärlad filigrantråd och smyckena 
från ön präglas av en stor konservatism vad 
gäller dekortyp, med vissa motiv som fortlever 
mer eller mindre oförändrade genom flera 
h u n d r a å r (Andersson 19876, s. 143; 19896, 
fig. 17). 

Beröringspunkterna mellan Gothem-ber
locken (fig. 7) ocb den påvisade verkstadstra

ditionen kan dock knappast sägas vara slåen
de. Öglan är av samma typ som vi tidigare 
bekantat oss med på Öland, och överdelen är 
liksom de öländska belt täckt av flätad fili
grantråd i fiskbensmönster. Underdelens de
kor däremot är intressantare och unik för 
denna berlock. I de zoner som bildats av dub
bel flätad filigranlråd finns tredubbla kon
centriska cirklar av slät tråd och nedanför des
sa dubbelspiraler, även de av slät tråd, med 
granulationskorn i öglorna. Sistnämnda de
kortyp uppträder även på två gotländska 
pärlor (Andersson 19876, fig. 4) och på 
Havor-ringens ändknoppar (Nylén 1962, 
färgplansch) samt på några danska berlocker 
(se nedan Fyn). Motivet utgör ett av de äldsta 
dekordementen i den nordiska guldsmi-
deskonsten och förbinder denna med bl. a. 
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Fig. 6. Berlock med nedhängande bågar och granu-
lationskorn på underdelen. Klintegård, Karslunde 
s., Tune herred, Köbenhavns amt (dnf 11/13). Foto 
förf. - Pendant with suspended loops and granules 
on the lower part. Klintegärd, Karslunde parish, 
Tune district, Copenhagen county (Dnf. 11/13). 
Photographed by the author. 

sydosteuropeiskt område (Nylén 1962). Re
dan von Muller uppmärksammade detta 
(1958, s. 101, fig. 4) och han tog det till intäkt 
för, att den gotländska berlocken nått ön från 
Danmark, en tankegång som jag emellertid 
inte kan instämma i. Dubbelspiralerna är före
trädda även i Sverige medan de tredubbla 
koncentriska cirklarna mig veterligen saknar 
paralleller. Det ligger dock nära att jämföra 
dem med de öländska halvcirklarna, som ju 
förekommer såväl enkla som dubbla (fig. 5). 
Sambandet förstärks för övrigt av att dekoren 
i båda fallen är utförd av slät filigrantråd. 
Sannolikheten för att den gotländska berloc
ken skulle ha utgått från en öländsk smedja 
anser j ag därför större än att den kommit från 
Danmark. Tanken blir än mer tilltalande då 
man betänker, att de två öarna uppenbarligen 
påverkat varandras guldsmide. Det mest kon
kreta exemplet härpå är flickgraven från Bo 
gård, Bredsätra socken, vars bikoniska pärla 
kopierat ändknopparna på en ring av Havor-
typ (Hagberg 1967, s. 52ff , fig. 26, 4), men 
antydningar i det övriga pärlmaterialet finns 
även (Andersson 19876). 

emellertid gentemot övriga områden därige
nom, att pärlor och berlocker dominerar 
smyckematerialet (Andersson 1989 a; 19896, 
fig. 2). I övriga Skandinavien är fingerringar 
den procentuellt största gruppen och pärlor 
och berlocker intar en relativt undanskymd 
position. Även vad beträffar själva guldsmidet 
har Bornholm en unik karaktär. Känneteck
nande för de inhemska pärlorna är, att deko
ren ofta utgörs av underifrån drivna bucklor 
(Andersson 19876, fig. 1), en form av enkel 
granulationsimitation. Pärlor av denna typ 
uppträder i och för sig även på Sjaelland och 
Jylland, men då rör det sig till övervägande del 
om från Bornholm exporterade smycken. 

Förvånande är, att det endast finns en ber
lock (von Muller 1958, Taf. 4:58) som anslu
ter sig till denna egenartade insulära tradi
tion. Förmodligen är berlockens form allt för 
olämplig för denna typ av dekor och man har 
alltså endast i undantagsfall använt sig av den. 
Här finns emellertid en uppenbar felkälla som 
kan leda till felslut. Pärlor och berlocker upp
träder ofta i brandgravar och fragmenterings-
graden hos de buckdornerade pärlorna kan 
stundtals vara hög. Det kan därför inte uteslu
tas, att berlocker med driven dekor döljer sig i 
pärlmaterialet. 

Det övriga berlockmaterialet, 16 stycken, 
präglas av stor heterogenitet. Det finns en 
med dekor av slät filigrantråd i vinkelmönster 
(fig. 8) som närmast för tankarna till Öland 

Bomholm 

Liksom Öland och Gotland är Bornholm ett 
av de guldrikaste områdena i Skandinavien 
under romersk järnålder. Ön markerar sig 

Fig. 7. Gotlands enda berlock, påträffad vid Ny-
bingels, Gothem sn (SHM 1997). Foto förf. - The 
onlv pendant from Gotland, found at Nybingds, 
Gothem parish (SHM 1997). Photographed by the 
author. 
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Fig. 8. Bornholmsk berlock med dekor i form av 
trianglar av slät tråd på överdelen. Hasle, Hasle s., 
Bornholms N0rre herred, Bornholms ann (NM 
LV). Folo. förf. - Pendant from Bornholm with 
decoration in lhe form of triangles of smooth wire 
on lhe upper part. Hasle, Hasle parish, Bornholm 
northern district, Bornholm county (NM LV). Pho
tographed by the author. 

(fig. 4), två med bågar såväl på över- som 
underdel (von Muller 1958, Taf. 4 :66, 5:78) 
som saknar paralleller utanför ön, men utöver 
dessa tre finns inga tecken på "unikat". Möjli
gen skulle man kunna lyfta fram två med hel
täckande filigrandekor (von Muller 1958, Taf. 
5: 71-72), där såväl ögla, över- och underdels-
dekor som avslutning stämmer väl överens, 
men då den aktuella ögletypen (band med 
spiralringstrådar och slät tråd som på Öland) 
liksom avslutningen (kombination av slät tråd 
och spiralringstrådar) förekommer allmänt på 
ön och utanför den skall man inte dra allt för 
stora växlar på likheterna. 

Fyn 

På Fyn förekommer, till skillnad från de civ ri
ga undersökningsområdena, berlocker av 
såväl von Mullers typ II som III. De fyra typ 
Il-exemplaren (von Muller 1958, Taf. 2 :8 , 9, 
16, 17) har en disparat dekor men saknar trots 
detta inte intresse i ett större sammanhang. På 
berlocken från Odense grusgrav (fig. 9) åter
finns således en V-formad figur, tolkad av Ny
lén (1962; 1970, s. 81 ff.) som ett stiliserat ko-
eller tjurhuvud, ett motiv som även återfinns 
på en berlock från Hedested, Vejle amt (von 
Muller 1958, Nr 10) samt på några gotländska 
pärlor (Andersson 19876, s. 142, fig. 7; An

dersson 1989, fig. 2) och på Havor-ringen. 
Motivet är liksom dubbelspiralerna intimt för
knippat med den äldsta nordiska guldsmides-
konsten och har förmodligen symbolisk inne
börd, möjligen med anknytning till Nerthus-
kulten (Nylén 1976; Andersson 1989, s. 
73 ff). Likaledes förankrade i kretsen kring 
Havor-ringen (Nylén 1962; 1970; 1976) är 
berlockerna från Blandebjerg (fig. 10) och 
Mollegårdsmarken (nr 15) vars meanderlik-
nande bårder på överdelen har paralleller i 
denna grupp tidiga föremål. Slutligen kan typ 
11 I-berlocken från Norre Broby (von Muller 
1958, Taf 5: 70) anföras, där dubbelspiralerna 
(se ovan Gotland) som bildar den heltäckande 
dekoren ulgör ett arkaiserande drag (von 
Muller 1958, s. 113; Nylén 1962; 1970). Sam
ma motiv uppträder förövrigt även på den 
ovan nämnda Mollegårdsmarken-berlocken. 

Övriga fynska berlocker uppvisar inga in
bördes likheter, och det är sannolikt att de är 
sprungna ur skilda verkstäder. 

Oslofjords-området 

Som det danska materialet präglas det utvalda 
norska av en stor heterogenitet. Det finns dels 
två berlocker med heltäckande filigianorne-
ring (nr 24; von Muller 1958, Nr 104) som har 
paralleller i hela Skandinavien (fig. 11), dels 

Fig. 9. Berlock med stiliserade ko- eller tjurhuvuden 
(?) på överdelen. Odense grusgrav, Set. Knuds 
landss., Odense herred, Odense amt (NM 12732). 
Folo förf. - Pendant wilh stylized heads of cows or 
bulls (?) on lhe upper part. Odense crushed rock 
grave, St. Knud's rural parish, Odense district, 
Odense county (NM 12732). Photographed by the 
author. 
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Fig. 10. Meander-liknande dekor på berlocken från 
Blandebjerg, Humble t., I.angelands Sönder her
red, Svendborg* ann (dnf 26/10). Foto förf. - Me-
ander-like decoralion on lhe pendant from Blande
bjerg, Humble parish, I.angdand Sönder district, 
Svendborg county (Dnf 26/10). Photographed by 
the author. 

några ovanligare varianter. Främst bland des
sa står en berlock från Store Dal (von Muller 
1958, Taf. 6: 1056) som bär yttäckande dekor 
av granulationskorn i släta filigrantrådsringar. 
Paralleller till detta i berlockmaterialet finns 
endast på två norska exemplar, en från Lunde 
sogn, Telemark (von Muller 1958, Taf. 5: 102) 
och den andra från Hof seign, Opland (von 
Miiller 1958, Taf. 6:96). Däremot förekom
mer exakt samma typ av dekor på en grupp 
om tre pärlor från Gotland samt på en pärla 
från Vangede, Köbenhavn amt (Andersson 
19876, s. 141 f, fig. 6). Ett samband kan na
turligtvis inte uteslutas mellan Gotland och de 
norska berlockerna, men det ligger närmare 
till bands att se dem som lokala produkter. De 
gotländska pärlorna är väl förankrade i öns 
guldsmedstradition med ypperliga exempel på 
pärlad filigrantråd och skulle elt samband 
råda borde det betyda, att de norska ber-
lockerna var tillverkade på Gotland. Sannolik
heten för detta anser jag emellertid liten, 
främst på grund av att berlocker inte tillhör 
den gotländska föremålsvärlden. 

Intressanta i detta sammanhang är även en 
grupp om sex berlocker där underdelen givits 
en likartad utformning (nr 26; von Muller 
1958, Nr 91 , 99, 100, 104, 105a). Som ovan 
framkommit är del vanligt, att någon form av 
dekeir anbringats i de falt eller zoner som 

underdelen ofta är uppdelad i. Vanligast är 
bågar av filigrantråd vilka hänger ner från 
berlockernas förtjockade midja. I de här aktu
ella fallen har emellertid bågarna kombinerats 
med granulationskorn vilket är mindre vanligt 
(se ovan Öland). Utanför Norge finns sjutton 
exempel, 8 svenska (varav 7 öländska!) och 9 
danska (fig. 6). Av Norges 26 berlocker har 
däremot 11 denna form av dekor, det vill säga 
den procentuella andelen är en helt annan än 
i övriga Skandinavien. På de svenska och dans
ka berlockerna rör det sig alltid om enstaka 
granulationskorn som ordnats enligt ett täm
ligen stereotypi schema: vid bågarnas avslut
ning närmast midjan och på in- eller utsidan 
av bågens nedersta del. Endast ett fåtal av
vikelser från detta finns. De norska har emel
lertid en betydligt mer raffinerad granula-
tionsornamentik med såväl plana som tredi
mensionella pyramidformationer (nr 26; von 
Muller 1958, Nr 9 1 , 97, 98, 100, 1056) eller 
tätlagda granulationskorn vilka bildar pärl-
trådsliknande konstellationer (von Muller 
1958, Nr 97, 99). Just denna utvecklade gra-
nulalionsteknik skulle kunna uppfattas som 
ett lokalt betingat särdrag, deick med avsevärt 
större geografisk spridning men ändock för
behållet Norge. Naturligtvis säger spridning
en inget om verkstadens eller verkstädernas 
geografiska läge, och berlockerna där fili-
grantråden kombinerats med granulations
korn kan mycket väl ha tillverkats i södra 

Fig. 11. Berlocken frän Tuna sn, Uppland (SHM 
27 a) med heltäckande dekor av filigrantråd. Foto 
förf. - The pendant from Tuna parish, Uppland 
(SHM 27a) with overall decoration of filigree wire. 
Photographed by the author. 

Fornvännen 85 (1990) 



248 K. Andersson 

Norge, varifrån de spritts över ett större om
råde. Det kan däremot uteslutas anser jag, att 
berlockerna skulle ha tillverkats i något områ
de utanför Norge och sedan exporterats dit 
på ett eller annat sätt. 

Utvärdering av analysen 

Kopplingen mellan ett områdes guldrikedom 
och dess socioekonomiska position i ett hier
arkiskt uppbyggt samhällssystem baserat på 
samspelet mellan centrum och periferi (Chris
tophersen 1988, s. 56 och där anf. litt.) kan 
vid en första anblick te sig som en självklarhet. 
Naturligtvis måste ett område med många 
guldfynd vara rikare och ha högre status än 
ett med fåtaliga. Vid närmare eftertanke 
frågar man sig emellertid om detta verkligen 
är självklart. Många faktorer kan ligga bakom 
en guldkoncentration, såväl sådana som är re
levanta för den faktiska förhistoriska situatio
nen som sådana som är helt irrelevanta (An
dersson 19896). Ett belysande exempel härpå 
är Möklinta-skatten (SHM 276), framkommen 
i gränsområdet mellan Västmanland och Da
larna, en trakt där inget förutom skatten 
vittnar om platsens betydelse under romersk 
järnålder. Med sina ca 116 gram rent guld 
placerar skatten emellertid Möklinta jämsides 
eller högre än många andra nordiska guld
fyndplatser (Andersson 19896, fig. 6, 7). Bil
den av Möklinta som en form av centrum 
bleknar emellertid om man beaktar, att skat
ten inte är framställd i dessa tassemarker utan 
importerad dit från Gotland (Nylén 1970, s. 
84 ff). 

Mycket talar för, att utbytet av speciella 
varor inom (och utom) Skandinavien under 
bland annat romersk järnålder varit baserat 
på redistributiva principer (t. ex. Näsman 
1984; Lund Hansen 1987; Hedeager 1988). 
Prestigebetonade objekt såsom romersk im
port, guldföremål och varför inte till viss del 
hantverkare kan därför ha en spridning seim 
inte alls avspeglar centrum-periferi i egentlig 
mening utan bara ger en bild av det kontakt
nät som bildat basen för prestigehandeln. Na
turligtvis är detta en grov generalisering och 
klara grupperingar av speciella prestigeföre
mål till vissa områden finns, t. ex. till östra 
Sjaelland där ett centrum bör ha legat (Lund 

Hansen 1987). Vad jag menar är, att man inte 
kan tolka spridningskartor rakt upp och ned 
och hävda, att dessa ger en rimlig och sann 
bild av problemet (jfr Näsman 1984, s. 26 ff. 
om spridningskartor). Istället för att stirra sig 
blind på en prick på en utbredningskarta bör 
man lägga större vikt vid analyser av det in
hemska materialet inriktade på att fastställa 
verkstäder eller verkstadstraditioner och att 
geografiskt avgränsa dessa. Speciellt gäller 
detta guldsmedsverkstäder, vilka nästan krä
ver någon form av bakomliggande makt, eko
nomisk, politisk och/eller religiös, som garan
terar såväl råvarutillgång som avsättning av de 
färdiga produkterna. Det är i ett sådant per
spektiv de ovan framkomna resultaten måste 
värderas. 

Vilka slutsatser kan man dra av de ovan 
gjorda analyserna? Helt uppenbart är, vilket 
även andra analyser visat (Andersson 19876; 
19896), att Gotland och Öland intar något av 
en särställning i hela Skandinavien. På de 
båda öarna har ett blomstrande men mycket 
konservativt guldsmide frodats under äldre 
romersk järnålder. Det här behandlade mate
rialets stora homogenitet ger intrycket, att an
talet verkstäder varit begränsat och dekora
tionselementens länga livskraft antyder en 
obruten traditionskedja över flera generatio
ner hantverkare. På Öland syns detta i att den 
släta filigrantråden fortlever in i folkvand
ringstid, och på Gotland omsmälts filigranor-
nering till punsdekor då denna under yngre 
romersk järnålder blir allt vanligare (Anders
son 19896). Vill man gå ytterligare ett steg 
och utvidga tolkningen ligger det nära till 
hands att anta, att den del av öarnas befolk
ning som haft ekonomisk kapacitet att ikläda 
sig Maecenas roll i förhållande till de guldsme
der som producerat statusbetonade smycken 
som pärlor och berlocker varit liten. Samtidigt 
har emellertid gruppen varit kraftfull nog att 
avstyra turbulenser i samhällsutvecklingen 
och garantera kontinuitet. Kanske är detta att 
gå allt för långt, men det faktum att guldsme
derna tillåts verka i samma invanda traditioner 
under så lång tid pekar onekligen mot en täm
ligen fast samhällsstruktur. 

Bilden man får av det danska materialet är 
en helt annan. Istället för ett introvert guld-
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smide finns där ett dynamiskt, kreativt och 
innovationsöppet smide som snarast tyder på 
flera samtidigt verksamma och konkurrerande 
verkstäder. Endast i undantagsfall har det va
rit möjligt, att koppla samman flera berlocker 
med varandra, ett förhållande som bäst tolkas 
i denna riktning. Antalet verkstäder antyder i 
sin tur en betydligt vidare krets människor 
som fungerat som avsättningsgrupp för de 
färdiga produkterna, och det är möjligt att 
detta resulterat i ett friare hantverk. 

Något av en mellanställning mellan det in
sulära svenska och det danska materialet före
faller det norska att inta. Samtidigt som det 
finns en uttalad heterogenitet bland de 26 
berlockerna finns även vissa sammanhållande 
element. Intressantast i detta sammanhang är 
de två berlockerna med heltäckande granula-
tionsdekor och de sex med rik granulationsor-
nering på underdelen vilka kan ses som in
hemska. De har emellertid en betydligt större 
geografisk spridning än fallet är med de svens
ka, vilket är intressant. Kan man kanske bak
om detta spridningsmönster se de ovan disku
terade kontaktnäten mellan centrum och peri
feri? Spridningen skulle i och för sig kunna tas 
som intäkt för många verkstäder, arbetande 
på skilda platser men i en likartad tradition. 
Alternativt, e>ch enligt min mening mera san
nolikt, kan man se berlockerna som sprungna 
ur en eller ett fåtal centrala verkstäder och 
spridda genom redistribution över hela ut
bredningsområdet. Hantverket skulle då haft 
en likartad organisation som på Öland, men 
produkterna har i Norge i mycket högre grad 
ingått i prestigeutbytet. Var ursprungsområ
det legat går inte att närmare precisera, men 
det är frestande att förlägga det till just Os-
lofjords-området där ju ett stort antal berloc
ker (fig. 1) liksom andra typer av prestigeföre
mål framkommit (Lund Hansen 1987, s. 
431 ff; Andersson 19896, fig. 1). 

Naturligtvis är det här redovisade materia
let alltför begränsat för att vittgående slutsat
ser om hantverksorganisation, samhällsstruk
tur etc. skall kunna dras. En fullständig analys 
av det samlade materialet kombinerad med 
andra prestigeobjekt måste till för att säkrare 
resultat skall nås. Inte minst måste en krono
logisk aspekt läggas på materialet för att fluk

tuationer av korologisk natur skall framträda. 
Vad jag ovan sökt visa är bara, att de skandina
viska museernas värdevalv innehåller informa
tion som till dags dato bara i begränsad ut
sträckning utnyttjats och då den använts en
dast resulterat i en prick på en utbrednings-
karta. Materialet förtjänar emellertid en be
tydligt mer nyanserad behandling för att dess 
komplexitet skall framträda och informatio-
nen utvinnas. 

Katalog 

Då ett stort antal berlocker framkommit i 
Skandinavien sedan von Mullers katalog pub
licerades har här nedan de nya fynden samt de 
äldre som saknas hos von Muller förtecknats. 
Katalogen baserar sig på en genomgång av de 
danska och norska fynden 1986 och en fortlö
pande bevakning av de svenska. Den gör emel
lertid inte anspråk på att vara fullständig. Det 
danska materialet torde idag vara något stör
re. Fynden har ordnats efter land, amt/fylke/ 
landskap och socken. Fyndomständigheter 
och fyndkombination bar angivits då detta va
rit möjligt. 

DANMARK 

K0benhavns amt 
Tune herred 

1. Karlslunde sogn. NM 4392. Lösfynd. Berlock-
fragmenl?, guld. Vikt 2,05 gr. 

Bornholms ann 
Bomholms N0rre-Herred 

2. Olsker sogn, Broddegård. Dnf 19/83. Gravfynd. 
Berlock, guld. 

3. Rutsker sogn, Bukkegärd. NM journr 6010/85. 
Lösfynd. Berlockfragmenl, guld. Litt. Arka?ologiske-
udgravninger i Danmark 1985, s. 145. 

Bornholms Sender-Herred 

4. Bodilsker sogn, Slore Kannikegård. NM C563 
(NM C 563, C 609, C 633, C 657). Gravfynd. Ber
lockfragmenl?, guld. Viki 0,92 gr. 2 guldpärlor, 
bronskarl, remändebeslag, hasselnötsskal. titt. Ve
del 1870, s. 26; 1886, s. 335; Mackeprang 1943, s. 
128, Nr 498; Lund Hansen 1987, s. 417. 

5. Pedersker sogn, Slusegård. Förhistorisk Muse
um, Moesgård. Lösfynd på gravfält. Berlockfrag
menl, guld. Litt. Klindl-Jensen 1978, s. 10. 

6. Pedersker sogn, Slusegård. Förhistorisk Muse-
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um, Moesgård. Lösfynd pä gravfäll. Berlockfrag
ment?, guld. Litt. Klindt-Jensen 1978, s. 10. 

7. Pedersker sogn, Slusegård. Förhistorisk Muse
um, Moesgård. Lösfynd på gravfäll. Berlockfrag
ment, guld. Lill. Klindt-Jensen 1978, s. 16. 

8. Povlsker sogn, Tophoj, Tophjem. Dnf 1/52. 
Gravfynd. Berlock, guld. 

Hornholms 0ster-Herred 

9. Ibsker sogn, Sorte Muld. Bornholms Museum 
jou rn r 1191. Boplatsfynd. Berlock, guld. 

10. 0ster-Larsker sogn, Lensgård. NM C5691 
(NM C5688-94) . Gravfynd. Berlockfragment, guld. 
Bronsfibula, bronsfibula, fibula, bronsnäl, kniv, 
glaspärlor, bronspärlor, lerpärlor, kalkpärlor. 

11. Öster-Larsker sogn, Store Frigård. Dnf 7/56 
(NM jou rn r 575/56). Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 
6,31 gr. 

M a r i b o amt 

Fugl.se Herred 
12. Fuglse sogn, Als0gård. NM C10244 (NM 
C 10241-49). Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 2,86 gr. 
Bronsfibula, bronsfibula, bronsfibula med silver
bleck, bronskärl E37-43 , läs med nyckel, 2 lerkärl, 
brons- och järnfragment. Litt. Ekholm 1933, s. 
26 ff, nr 20; Eggers 1951, Nr 244; Lund Hansen 
1987, s. 402. 

S v e n d b o r g amt 

Gudme Herred 

13. Gudme sogn, M0llegårdsmarken. Fyns Stifts
museum 10738 (FSM 10738a-h). Gravfynd (grav 
1 109). Berlock, guld. 2 guldpärlor, bronsskopa och 
sil El60, bronsnit, silverfibula, silverfibula, silverfi-
bula, glasflusspärlor, lerkärl. Litt. Albrectsen 1971, 
s. 39f., fig. 11-14, tavle 41 ; Lund Hansen 1987, s. 
404. 

14. Gudme sogn, M0llegårdsmarken. Dnf 13/74 
(Fyns Sliftsmuseum 10887). Gravfynd (grav 1257). 
Berlock, guld. Vikt 4,5 gr. Bronsfibula, glaspärla, 
järnring, 2 lerkärl. Litt. Albrectsen 1971, s. 26. 

15. Gudme sogn, Mdlegärdsmarken. Fyns Stifts
museum 11148. Gravfynd (grav 1518). Berlock, 
guld. Lerkärl. Litt. Albrectsen 1971, s. 29, tavle 
2086. 

16. Gudme sogn, Mollegårdsmarken. Dnf 14/74, 
Fyns Stiftsmuseum 11317d (FSM 11317a-g, i-o). 
Gravfynd (grav 1687b). Berlockfragment, guld. Vikl 
8 gr. Glaskärl, Ösllandskitlel E37—43, terra sigillaia-
skål, järnkam, glaspärlor, silverdroppe, remände
beslag av järn, sländtrissa, bronsarmring, järnkniv, 
5 lerkärl. Lill. Albrectsen 1971, s. 94, fig. 94, tavle 
107-109; Lund Hansen 1987, s. 424. 

V i b o r g amt 

N0rlyng Herred 

17. Roelding sogn, Sodal. NM C5581 , Lösfynd. 
Berlock, guld. Vikl 4,23 gr. 

R a n d e r s amt 

Onsild Herred 

18. Hvornum sogn, Hvornum. Dnf 7/58 (NM 
C 27295-310, dnf 7/58). Gravfynd. Berlock, guld. 
Vikt 2,68 gr. Silverfibula A II 26 /28 , bronsfibula A 
IV, järnkniv?, järnredskap, 12 lerkärl. 

S k a n d e r b o r g a m t 

Gjem Herred 

19. Alling sogn, Allinggård. Dnf 3/81 (Silkeborg 
Museum). Gravfynd. Berlock, guld. S-formigt silver-
häkle. 

Tyrsting Herred 

20. Vinding sogn, Vinding. Dnf 1/82 (Silkeborg 
Museum 61 /1981 , dnf 1/82-2/82). Gravfynd (grav 
D). Berlock, guld. Silverfibula, bronsfibula, bronsfi
bula, bronssölja, bronsnitar, remändebeslag, järn
kniv, 7 lerkärl, synål av järn, järnkniv, textilfrag-
nie-iii, 2 lilverbleckspärlor, glaspärlor. Litt. Bender 
Jörgensen 1986, s. 198. nr 248. 

21 . Vinding sogn, Vinding. Dnf 5/82 (Silkeborg 
Museum, dnf 3 /82-5 /82) . Gravfynd (grav E). Ber
lockfragment, silver. 2 S-formiga häkten, bronsfibu
la, bronsfibula, bronsfibula, glaspärlor, bronssölja, 
remändebeslag, bronsankelring?, järnfragment, 
bronsfragment, järnkniv, 8 lerkärl. 

N O R G E 

Ös t fo ld fylke 

Borge prestegjeld 

22. Borge sogn, Hunn. UO C28974h (UO 
C 28974). Gravfynd (grav 40). Berlockfragment, 
guld. Vikt 1,5 gr. Bronsfibula, bronsbeslag, järn
fragment, pärlor, lerklining, si en fragmen l, flintav-
slag, 4 lerkärl, brända ben. Litt. Viking 1951, s. 159, 
fig. 21 ; U O Å 1954-1955, s. 132 f; Resi 1986, s. 
69, pl. 16. 

23. Borge sogn, Hunn. UO C 28978b (UO 
C28978a-k) . Gravfynd (grav 11). Berlockfragment, 
guld. Vikt 2,4 gr. Bronsfibula A IV 77, benkam, 
bennål, järnfragment, benllisor, hartstätning, brän
da ben, lerklining, 2 lerkärl. Litt. U O Å 1954-1955, 
s. 133 f.; Resi 1986, s. 69. 

24. Borge sogn, Hunn. UO C 28986 (UO 
C28986a-g) . Gravfynd. Berlock, guld. Benkam, 
benföremäl, silverkulor, silverhuvud lill nål 
B74-88, brända ben, björnfalanger. Litt. U O A 
1954-1955, s. 137 f.; Beckmann 1966, s. 60, Nr 
144; Resi 1986, s. 69 f., pl. 54. 
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Tune prestegjeld 

25. Tune sogn, Grålum. UO C 32758b (UO 
C32758a-y). Gravfynd. Berlockfragmenl?, guld el
ler silver. Guldpärla, guldkula, bronsfibula A V 118, 
bronskula, bronsfragment, järntenar , benkam, 
sländtrissa, flintavslag, brända ben, lerkärlsfrag
ment. Litt. U O Tilvekst 1970-1971, s. 31 . 

Vestfold fylke 

Sande prestegjeld 

26. Sande sogn, N Fevang. UO C 2904la (UO 
C 29041), Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 3,9 gr. 
Guldpärla, guldpärlefragment, glaspärlor, brons-
nål, fibula, fibula, lerkärl, lerkärlsfragmenl, brända 
ben. Litt. U O A 1954-1955, s. 151 f. 

Ves t -Agder fylke 

S0gne prestegjeld 

27. Sogne sogn, Stormby av Songvik. UO C 32661. 
Lösfynd. Berlock, guld. Vikt 2,7 gr. Litt. U O Å 
1969, s. 310 f. 

Sogn o g F j o r d a n e fylke 

Hafslo prestegjeld 

28. Hafslo sogn, Beheim. B 11538a (B 11538). 
Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 8,21 gr. Bronsring-
nål, lerkärl, järnnitar, brända ben, bränd lera, järn-
hasp till skrin, järnredskap. Litt. Tilvekslforlegnelse 
1961-1965, s. 132ff, fig. 9. 

S V E R I G E 

Skåne 

29. Valleberga sn, Hedvigsdal. Österlens museum 
P 627. Lösfynd? Berlock, guld. Lill. Strömberg 
1963, s. 19f., fig. 3, s. 125, nr 4. 

Öland 
30a, b. Glömminge sn, Brostorp 7:3. SHM dnr 
5087/70. Gravfynd (A26). Berlockfragmenl, guld. 
Vikt 4,51 gr. Berlockfragment, guld. Vikl 5,40 gr. 
Litt. Arkeologi i Sverige 1970, s. 51 f. 

31 . Gärdslösa sn, Sörby, Störlinge. SHM 
27703: 39. Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 4,65 gr. 
Bronsbeslag, remändebeslag av brons, järnsölja?, 
glaspärlor, lerkärl, hartstätning. Litt. SHM:s tillväxt 
1965; Beskow Sjöberg 1987, s. 359, fig. VII: 55. 

32. Hulterstad sn. SHM 8164. Gravfynd. Berlock
fragmenl, guld. Vikl 1,20 gr. Bronsnål, järnkniv, 
guldbleck, lerkärl, sölja, bronsfragmenl. Litt. Sten
berger 1933, s. 37, 4 1 ; Beckmann 1966, s. 62, Nr 
186. 

33. Mörbylånga sn, Södra Bårby, fornlämning 14. 
SHM dnr 1785/67. Gravfynd. Berlock, guld. Vikt 
4,14 gr. Litt. Königsson 1969, s. 245 f., fig. 4 - 5 . 

Bohus l än 

34. Ståla sn, Haga. SHM 16509. Gravfynd. Ber
lock, guld. Vikl 3,53 gr. Bronsfibula, lerkärl, brän
da ben, Litt. SHM:s tillväxt 1920. 

V ä s t e r g ö t l a n d 

35. Dalstorp sn, fornlämning 61 . SHM dnr 
5058/78. Gravfynd, Berlock, guld. Vikl 11.61 gr. 2 
guldpärlor, rödockra, bronsnyckel, 2 bronsfinger-
ringar, bronsring, bronsnål, remändebeslag av 
brons, bronsbeslag, bronsskålla, bronshängare lill 
sländtrissa, 2 bronshängare, bronsnitar, bronsring, 
järnbeslag till skrin, järnnitar, glassländtrissa, harts
tätning, bronsfragment. Litt. Furingssten 1984a, s. 
120f., fig. 66; 19846, s. 36ff.; 1985; 1986. 

Ö s t e r g ö t l a n d 

36. Borg och Lots sn, Skälv. SHM dnr 2128/88. 
Gravfynd. Berlock, guld. 2 bronsarmringar, brons
kedja, bronssölja, remändebeslag, bronsbeslag, 
bronsnäl, järnpincetl , bygel med fäste, bronsbleck, 
glaspärlor, lerkärl. 

V ä s t m a n l a n d 

37. Romfartuna sn, Äs. Västmanlands läns muse
um. Gravfynd. Berlock, guld. Silverarmring, brons
fibula A V 120/121, glaspärla, guldfoliepärla, järn
fragment, lerkärlsfragment. Litt. Hyenstrand 1973, 
s. 22 ff, fig. 13. 

Uppland 
38. Adelsö sn, Björkö. SHM Bj 606. Gravfynd (vi
kingatid). Berlockfragment, guld. Vikt 2,18 gr. Lill. 
Duczko 1985, s. 71 f, fig. 85, 86. 
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Summary 

At the end of the pre-Roman Iron Age a 
tradition of higb-dass goldsmiths' work arose 
in Seandinavia albeit without local roots as a 
result of cultural impulses from south-eastern 
Europé. Chief among the designs found are 
biconical sheet gold beads and pendants. The 
latter type of artefact appears ovcr much of 
central and northern Europé but is primarily 
concentrated in southern Seandinavia. Chro
nologically speaking they are closely associ
ated with the Early Roman Iron Age, with 
only a few finds dating from the transition 
from Early to Late Reiman times. 

The pendants were previously analysed by a 
number of researchers, of whom Adriaan von 
Muller was the first to see them in an overall 
perspective. His interest in the pendants, 
however, covered primarily the typology, 
chronology and chorology of the design so 
that he only touched on problems pertinent to 
their production. In contrast, the interest of 
the present paper focuses on the workshops 
which produced them, so that pendants from 
five different areas have been analysed. The 
areas chosen are Gotland, Öland, Bornholm, 
Funen ( = the counties of Svendborg and 
Odense) and Oslofjord {— the counties of 
Vestfold and Östfold). The purpose of the 
analysis was to document possible geographi-
cally limited workshops in these areas. The 
material was analysed according to a standard 
procedure, the decoration and its structure, 
the technical similarities and dissimilarities 
being taken into account. 

The analysis shows that the pendants from 
Öland show a very high degree of homogene-
ity, the decoration being similarly composed 
of smooth filigree wire. This type of filigree 
wire is rare in the rest of Seandinavia but 
wholly predominates in the material of pend
ants and beads from Öland. 

The only pendant from Gotland bas little in 
common with other Gothlandic jewellery dec
orated with granulation and filigree and re
sembles rather those from Öland through its 
smooth wires. Thus it may have been pro
duced in Öland but its design is wholly unique 
in all the Scandinavian material so that a cer
tain provenance is härd to establish. 

On Bornholm and Funen it is only feasible 
in isolated cases to reläte individual pendants 
to each other so that it has not been possible 
to distinguish workshops. On the other hand 
it is interesting that em Funen we find several 
archaic decorative elements which are closely 
connected with the oldest specimens of Nor
dic goldsmiths' work, induding the Havor 
ring from Gotland. 

Neverthdess there are in the Norwegian 
material clear tendencies which may be at
tributed to individual workshops or workshop 
traditions. The most striking examples thereof 
are three pendants decorated overall with gra-
nules composed of rings of smooth filigree 
wire. There are no parallels in the pendant 
material from outside Norway and it is rea-
sonable to interpret them as native. A group 
of six pendants decorated on their kiwer parts 
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with a combination of filigree wire and 
granules also seem to derive from Norwegian 
workshops. The main difference between the 
Norwegian pendants with such decoratiem 
and other Scandinavian pieccs is the quality, 
which is far higher in Norway than elsewhere 
in Seandinavia. 

The analyses executed show that there were 
differences due to geography in the Nordic 
countries as regards the organization of 
handicraft. On Öland there seem to have 
been a few workshops which worked along 

conservative lines for a very long period. The 
produets from these workshops did not 
spread far beyond their own nuclear area. The 
picture may have been the same in Nor
way—but the dispersion there is wider, which 
indicates that the pendants were included in a 
redistributive exchange of prestige goods. On 
Bornholm and Funen, finally, a larger num
ber of workshops appear to have existed at the 
same time under much looser forms which 
resulted in a very heterogeneous material. 
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